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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e

quantitativo pelo DATASUS para análise das

internações, óbitos e das faixas etárias

predominantemente acometidas, entre 2013 a 2017.

A meningite é uma doença infectocontagiosa

caracterizada pela inflamação das meninges, que

possui diversos fatores causais, infecciosos ou não.

Dentre as causas infecciosas, as principais são de

etiologia viral ou bacteriana. Mas, também pode ser

desencadeada por cistos ou tumores intracerebrais,

medicamentos e doenças inflamatórias. A etiologia mais

frequente da meningite é a viral, entretanto a bacteriana

é relatada como importante causa de mortalidade,

ocorrendo principalmente em crianças de países de

baixa renda. Por isso, este estudo tem como objetivo

analisar os aspectos epidemiológicos da meningite no

Nordeste do Brasil.

INTRODUÇÃO

Diante disso, a vigilância das meningites de origem infecciosa é

fundamental para a detecção de epidemias e determinação da

região responsável pela doença, com a finalidade de programar

estratégias de prevenção e controle adequadas.

CONCLUSÃO

Portanto, com estes resultados, permite-se fornecer subsídios para

planejamento de intervenções que visem controle e prevenção da

meningite no Nordeste do Brasil. Principalmente, a despeito dos

avanços em seu diagnóstico e tratamento porque ainda é

considerada importante causa de mortalidade e morbidade em

crianças.
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Figura 1: Infecção das meninges

Bacteriana - BA
18%

Bacteriana - CE
15%

Viral - PE
40%

Viral - BA
27%

INTERNAÇÕES

Bacteriana - BA Bacteriana - CE

Viral - PE Viral - BA

40 a 49 anos -
Bacteriana

16.30%

30 a 39 anos -
Viral

15.90%

ÓBITOS

40 a 49 anos - Bacteriana 30 a 39 anos - Viral

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%

5.60%

4.20%

FAIXA ETÁRIA 

20 a 29 anos < 1 ano

Gráfico 2: Faixas etárias prevalentes nas meningites

Gráfico 3: Óbitos causados por meningite bacteriana e viral

Gráfico 1: Internações por meningite no Nordeste do Brasil
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